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UGEBREV nr. 34 uge 19

Årgang 9

Kære forældre
Midtdjurs Friskole har indgået partnerskab med Ree-park. Det betyder vi kommer til at
lægge en del undervisning derude næste år, nærmere bestemt 11 gange. Det vil fremgå af
årskalenderen hvilken dage vi skal afsted. Hele skolen tager afsted samtidig, og nogle
gange er det parkens undervisningsforløb vi skal deltage i, og andre gange er det os selv
der planlægger besøgene. I kommer til at høre mere efterhånden som vi nærmer os, men
vi glæder os til at få en ekstra ramme om vores undervisning.
Bestyrelsen har ophængt en plakat i Aulaen hvorpå i kan skrive hvilke weekender I vil gøre
rent. Får I ikke selv skrevet jeg på, tildeles I rengøring i de weekender hvor der mangler
folk til det.
I denne uge er der fundet medicin (Panodiler) på gulvet i skolen. Ingen børn skal have
medicin i taskerne. Skal der gives medicin i løbet af dagen aftales det med klasselæreren
eller kontoret. Vi har procedurer for den slags, så ingen kommer til at tage medicin
uhensigtsmæssigt.
Til lejrskolen skal vi bede jer om at give os en kopi af jeres barns sygesikringskort, såfremt
vi ikke har haft dem med på lejrskole før. Vi har kortene gemt fra tidligere.
Husk at få tilmeldt børnene hos Jytte. Aftaler ang. lejrskolen laves med klasselærerne eller
med Jytte.
Til vores rollespil mangler vi forsat
mindre flasker med eller uden låg
metalknapper med mønstre
Til efterårets temauger 40+41 vil Christine gerne have alverdens plastlåg med max
diameter på 5 cm. Det kan være fra juice, vaskemidler, bøtter osv. bare saml hvad I finder,
så sorterer hun selv fra hvis noget ikke passer til projektet. I kan aflevere løbende, eller
aflevere efter sommerferien.
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Christine er bortrejst på ferie og afspadsering de næste to uger, men I kan skrive til hende
på mail.
God weekend
Personalet

Kære forældre
Der er lavet ny rengøringsplan til næste skoleår 19’/20’, som hænges op i aulaen, hvor I
kan skrive jer på. Man skal samlet have 3 rengøringer på et år (fx 1x”skole” + 1x”SFO” +
1x”gymnastik mm.”), og man bestemmer selv om de skal ligge samlet i én weekend eller
spredt hen over året.
Hvis ikke man selv skriver sig på, sætter jeg jer på nogle af de ledige uger, som er tilbage.
Ønsker man at betale sig fra rengøring koster det 3000,- i alt og så skal det meldes på
kontoret til Jytte.
Hvis man bliver forhindret på en af de rengøringer man har sat sig på, er man selv
ansvarlig for (gerne i god tid) at melde ind til Jytte på kontoret eller Kirstine Segall og finde
ud af en løsning – enten en ny dato eller at betale sig fra den pågældende gang.
Venlig hilsen
Kirstine Segall

Kalender
Maj
17.

Store bededag skole og SFO lukket

24.

Prins Frederiks cup SFO på Thorsagerskole 2. og 3. kl.

27. til 29.

Lejrskole Tidlig SFO – 0. til og med 6. kl. Hummelmosen
7. og 8. kl. til København

30. - 31.

Kristi Himmelfarsferie skole og SFO lukket

Juni
3. - 14.

Teater temauger

5.

Grundlovsdag skole og SFO/klub lukket
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6.

Bestyrelsesmøde

10.

2. Pinsedag Skolen og SFO/klub lukket

13.

Skolefest

14.

Oprydning efter skolefest

19.

Klasselærerdag

28.

Sidste skoledag før ferien

Rengøring:
NYT NYT NYT
Nu er vores naturfagslokale ved at være færdig, det er blevet så flot. Så det betyder også
at vi har fået et lokale mere der skal gøres rent. Bestyrelsen har også besluttet at Turkis
(7. og 8. klasse) ikke længere skal gøres rent af eleverne.
Så derfor skal dem der tager gymnastikdelen, nu have disse lokaler med. Det er sådan at
biblioteket, musik og naturfagslokale skal tages hver 14. dag. Turkis, gang og toilet skal
tages hver gang.
Lige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. og naturfagslokale.
Ulige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. , biblioteket og musik.
Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 20: SFO: ? Skole: Frederik R. Gymnastik: ?
Uge 22: SFO: Weronika Skole: Emile/Evie Gymnastik: Vera
Med venlig hilsen
Kirstine
En opfordring til forældre der gør rent:
Hvis I finder ud af at der er nogle ting på skolen der er i stykker eller trænger til en lidt
mere kærlig hånd, må I meget gerne give besked til Ulla Johannesen, der er bestyrelsens
kontakt til pedeludvalget. I kan skrive til hende på email fam.johannesen4@gmail.com
Hilsen Bestyrelsen

0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for en dejlig uge.
Ønsker alle en dejlig weekend.
Hilsen Gunhild
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1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag morgen startede med weekendsnak, og derefter havde vi engelsk, hvor vi
arbejdede med “restopgaver” i mappen. Lidt over 9 fik vi forbindelse igennem til Hans, som
på det tidspunkt var i Italien. Det var rigtig hyggeligt at snakke med ham via messenger og
computer. Alle ville gerne snakke med ham og hilse på. Næste uge prøver vi igen og får en
ny rejseupdate.
Torsdag blev vi på skolen og eleverne har hørt om Ellehammer og hans opfindelser og
flyvetur. Vi hørte blandt andet at han havde opfundet en “æggeåbner”. Oprindeligt ville vi
lave mad på bål, men regnen sendte os i stedet i skolekøkkenet, hvor vi lavede små
omeletter.
Læsehold 1 og 2
Denne uge har vi ikke haft holddeling, men har arbejdet med danskopgaver på papir og
opgaver på I-pad. Vi fik gennemført de sidste test, og er næsten kommet rundt om alle
elevsamtaler. De sidste når vi i starten af næste uge. Sig lige til, hvis I mangler læsebøger
at træne i.
Vi glæder os til skolehjemsamtalerne næste uge.
Venlig hilsen Vinni (Jesper på ferie) og Janni

Matematik:
Så arbejder vi i multibog igen :D Fredag har 1.klasserne arbejdet med centicubes, tegning
og papirfoldninger. 2. klasse har arbejdet med vægt.
Lektie til mandag: 1. klasse: 81, 82, 83, 85, 86, 87
2. klasse: 67, 68, 69, 82, 83, 84, 85
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Dette blev ugen hvor de fik nye pladser som gælder frem til sommerferien.
Karin varertager undervisningen i matematik de næste uger, da Christine skal afspadsere
og afholde det sidste ferie. (”hurra” for normaliseringen af lærernes arbejdstid)
Det bliver multiplikation (deling) de tager fat på.
Gruppen tager på tur mandag til Kolind, så husk madpakken skal ikke være med ting der
skal varmes på bål.
Læsningen af ”Nordlys for Fjerde” er det der står for nu. Der er lavet opgaver til historierne
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som de løser heroppe.
God weekend
Hilsen
Christine og Karin
Engelsk
Vi arbejder fredag videre med Buffalo Bill, at finde masser af engelske ord, og med
differentierede opgaver, hvor man vælger en opgave at fordybe sig i alene eller i grupper.
Og bagefter skal vi dele erfaringerne med resten af klassen. Måske bliver der tid til Let's
do it.
Hilsen Vinni
Idræt og billedkunst.
I billedkunst i denne uge har eleverne arbejdet med stop motion. I næste uge skal vi male
og glasere ler.
I idræt løb vi til musik og vi har spillet forskellige boldspil. Hvis det er godt vejr hopper vi
udenfor i næste uge.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I denne uge har eleverne haft Gustav og Frederik til og med onsdag, da jeg først vendte
tilbage fra ferie torsdag. I dansk er der i denne uge blevet arbejdet med 2. verdenskrig.
Eleverne har bl.a. arbejdet på et powerpoint, som de præsenterede for hinanden onsdag.
Derudover har vi lavet skriveøvelser.
I vidensfag har vi arbejdet med planter, dyrkning, og vi har arbejdet på at klargøre en
køkkenhave. I næste uge skal frøene plantes.
I musik arbejdede eleverne med musik gennem tiderne. I grupper skulle de undersøge et
årti, og hvordan musik var dengang. Resultatet af deres undersøgelser skal fremlægges
på tirsdag.
Obs. Hvis der er nogle som har nogle gamle kartofler som er begyndt at spire, må i meget
gerne sende dem med på torsdag. Så vil vi plante nogle kartoffelrækker.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
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Matematik
Vi er i denne uge gået i gang med emnet: ligninger, reduktion og uligheder. Torsdag
gennemgik vi hvad ligninger er og hvordan de løses. Fredag arbejde vi på udleverede ark
for at øve.
Lektie multibogen:
5. klasse: s. 137-138 opg. 2, 3, 4, 9
6. klasse: s. 95 opg. 2, 3
Idræt:
Vejret er ved at blive så godt, at vi kan begynde at være ude nogle dage. Det kommer dog
helt an på vejret på dagen. Men Giv evt. både tøj med til indendørs og udendørs idræt!!!
Mvh. Maria
Tysk
Mandag så vi et afsnit færdigt om Anna, Sasha, Sam og Nic. (Extra auf deutsch), herefter
var der brætspil fra side 56-57i bogen. Fredag rollelæser vi kapitel 8 i bogen
”Rotkäppchen”.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har vi færdiggjort fordybelsesområderne til den mundtlige terminsprøve, der
foregår som prøveform B, og eleverne har trukket det, de skal op i, som de den
kommende tid skal arbejde på at forberede.
Som forberedelse til det kommende arbejde med terminsprøven, har vi gennemgået en
vejledning til den mundtlige prøve, som alle har fået udleveret, og vi har set på eksempler
på synopser, skabeloner til synopse og optagelse af en mundtlig eksamen.
Jeg har opfordret eleverne til selv at se flere prøveoptagelser, som de kan finde på
udskolingsdansk.dk eller på dansk.gyldendal.dk (under ”Redskaber” og herefter
”Afsluttende prøver”).
Eleverne har også fået vejledningen: ”Når du skal til prøve”, som er en generel vejledning
til prøverne i 9. og 10. klasse, der udgivet af undervisningsministeriet.
Lektien den kommende tid bliver forberedelse til prøverne, som vi også arbejder med
forberedelsen af i dansktimerne.
Hilsen Annika
Matematik
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Engelsk
Mandag var der 4 elever, vi arbejdede med challenges, som fx ”If you could travel through
time, where would you like to go?” og lignende opgaver, hvor vi fik snakket en del engelsk.
Tirsdag blev de fleste skræmt grundigt, da jeg viste dem en eksamensopgave på 9.
klasses niveau. Jeg har undersøgt nærmere og fundet en opgave der passer bedre til 7.-8.
Vi gennemgår i løbet af næste uge, hvad man skal/kan gøre ved opgaverne, så vi kan
prøve en lignende når vi har terminsprøver i uge 21. Det er for at træne formen, og finde
”ømme punkter”, som vi skal træne grundigt inden de når 9. klasse og afgangsprøverne.
Tysk:
Tirsdag arbejdede vi sammen om ”småord”. Torsdag viste jeg en hjemmeside, der hedder
www.sproglinks.dk hvor de kan træne både engelsk og tysk. Både begynder og let øvet.
Så man kan træne tal, farver, alfabet og også blive udfordret lidt på grammatik. Vi
arbejdede med et par af opgaverne.
Hilsen Vinni
Matematik
Vi har taget fat på emnet brøker for 7. klasses og vækst for 8. klasse.
Lektier til tirsdag:

7.: s. 134-137 opg.: 1, (-c), 3, 4, 5, 6, 7
8.: s. 99 opg.: opg.: 3 (-b), 4 (-b), 5 (-b), 6 (-b)

Naturfag
Da vi på den Blå Planet skal have et forløb omkring koraller. Gik vi i gang med at arbejde
med klimaforandringer og koralreve.
Idræt
HUSK der er idræt mandag

Mvh Maria
Tidlig SFO (orange)
Kære forældre og børn
I denne uge er vi begyndt at snakke om lejrturen. Umiddelbart glæder alle børnene sig,
men er måske også lidt nervøse, for at skulle sove ude. Vi snakker om at der ikke er noget
at være bange for, men hvis man bliver ked af det og savner mor og far for meget, så
ringer vi hjem, så man kan komme hjem og sove i sin egen seng og komme tilbage til
lejren dagen efter. Det kan også være en god ide, at blive indtil vi har læst godnathistorie,
så de andre børn ikke opdager, at nogen bliver hentet og derfor også vil hjem. Det kan
også være, at alle børn falder i søvn imens vi læser om aftenen. Det plejer at være en
kæmpe sejr for børnene når de har overnattet på lejr. Alle må meget gerne tage en bog
med som vi kan læse.
Vi har ikke nået at komme på biblioteket i denne uge da vi har haft travlt med at love vores
gaver færdige til mors dag på søndag.
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Mange af pigerne vil rigtig gerne have sat hår heroppe, så de må meget gerne have
elastikker og spænder med.
Rigtig god weekend
- Sofie

SFO:
Kære forældre og børn
Tak til de forældre, som kiggede forbi til kaffedag i tirsdag. Det er dejligt at se så mange
forældre/ bedsteforældre til hygge.
Vi har leget både inde og ude i denne uge.
Vi vil endnu engang gerne henstille til at legeaftaler bliver lavet hjemmefra. Vi bruger
utrolig meget tid på at ringe rundt. Og samtidig vil vi nødigt forstyrre jer på arbejde.
Fredagsmad
Uge 20: Hector
Uge 21: SFO
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

